
PROTOKOLL FRA  MØTE NR. 2/09 I  KULTURHISTORISK 

MUSEUMS  STYRE 
 

 

Møtet ble avholdt fredag 23. mars 2009, kl. 13:00-16.00,  St. Olavsgt. 29, 1. etg.  

 

Til stede: 

Medlemmer: Eilif Holte (møteleder), Håkon Glørstad, Brit Solli, Arne Bugge 

Amundsen, Anne Beate Hovind, Tom Heibreen, Vegard Vike og  

Karl Kristian R. Kirchhoff.  

Forfall: Kjersti Ellewsen, Daniel Heggelid-Rugaas og Eline Sørensen.  

Fra administrasjonen: Egil Mikkelsen (med tale- og forslagsrett); Karsten Aase-Nilsen 

(referent). 

 

 

Sakskart: 
 
ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER: 

 

A. Protokoll fra styremøte 30.01.2009 

 

S 01/09: Omtalen under ”Styrets behandling” av hovedregelen i KHMs 

likestillingsplan om utlysning av vitenskapelige stillinger er feil. Aktuelle 

tekstutsnitt skal endres fra ” .. en kombinert utlysning som 

førsteamanuensis/professor” til ” .. utlysning som førsteamanuensis”. 

 

S 02/09: Under ”Styrets behandling” settes følgende nye setning inn (etter  

”… oppfølgingen av faglige prioriteringer”): ”Det ble også fremholdt som helt 

vesentlig at de vitenskapelige ansatte fortsatt skal avsette tid til forskning”. 

 

Protokollen ble godkjent med disse endringer. 

 

B. Orienteringssaker fra museumsdirektøren. 

 

a) Forskningsinfrastruktur - søknader til NFR. 
  

b) Nybygg for Kulturhistorisk museum: Orienteringssak i UiO-styret 

24.02.09  (vedlegg: Saksfremlegget til UiO-styret). 

Styrelederen og museumsdirektøren redegjorde også for nylig avholdt 

møte i UiOs styringsgruppe for prosjekt nytt KHM-museum. Det arbeides 

målbevisst for at KHMs behov skal ivaretas på en tydelig måte også under 

utredningen av de ulike ikke-Bjørvika alternativene i KS1-prosessen. 

 

c) Gjennomgang av KHMs økonomi (vedlegg: Arbeidsgruppens mandat). 

Underdirektøren redegjorde for mandatet for KHMs/UiOs felles 

utredningsgruppe for KHMs økonomi. Styret understreket viktigheten av  

gruppens oppdrag og arbeid, og ba om å bli holdt orientert etter hvert som 

arbeidet skrider frem. 

 

 



d) Besøkstall pr. 28. februar 2009, vedlegg. 

Statistikken viser bl.a. en akkumulert nedgang for VSH på 6% fra 

tilsvarende måling i 2008. Besøkstallene i januar/februar er såpass små at 

de økonomiske konsekvensene er relativt beskjedne, men fortsetter 

nedgangen med samme prosentsats inn i høysesong vil saken være mer 

alvorlig.  

 

e) Publikasjonspoeng forskning 2008  

Resultatet fra den såkalte ”Frida-rapporteringen” 2008 viser en gledelig 

økning fra 25 til 50,1 produserte publikasjonspoeng fra 2007 til 2008, altså 

en økning på 100%. Økningen vil gi positivt økonomisk utslag på KHMs 

budsjett for 2010. Styret uttrykker anerkjennelse for det gode arbeid som 

KHMs forskere har utført i 2008.  

 
 
ORDINÆRE SAKER:  

 

S 05/09 GJENNOMFØRINGSPLAN FOR FAGLIG PRIORITERING VED 

KHM   

  Saksdokument: 

Forslag til gjennomføringsplan for faglig prioritering ved KHM av 13.03.09. 

  Styrets behandling: 

Fremlagte gjennomføringsplan for KHMs faglige prioriteringer ble godt 

mottatt av styret. Det var enighet om at samarbeidsmulighetene mot UiOs 

tverrfakultære forskningssatsinger bør komme tydeligere frem i planen. 

Oppfølging: A.B. Amundsen utarbeider forslag til supplerende tekst. Det 

fremkom ellers følgende synspunkter under behandlingen av planen: 

-  Det må presiseres at også gode enkeltforskere som faller utenom de tre 

hovedsatsingsområdene må sikres utviklingsmuligheter og støtte. 

- Gjennomføringsplanens stillingsplan-del vil bli videre fulgt opp i en ny 

versjon av KHMs kompetanse- og rekrutteringsplan. Denne vil gjelde 

for  perioden 2012-2016, og vil bli lagt frem i løpet av 2011. 

  

Vedtak: 

Styret gir sin tilslutning til den fremlagte gjennomføringsplanen med de 

forslag til endringer som fremkom i møtet. Museumsdirektøren gis fullmakt til 

å sluttføre arbeidet med gjennomføringsplanen i samsvar med styrets innspill.  

 

 

S 06/09 MÅLSTRUKTUR FOR NYTT KHM: SAMFUNNSMÅL, EFFEKTMÅL, 

SUKSESSKRITERIER OG KRAV  

  Saksdokument: 

1. Fremleggsnotat fra museumsdirektøren 18.03.09. 

2. Notat fra Eilif Holte og Egil Mikkelsen av 02.02.09. 

Styrets behandling: 

Styreleder og museumsdirektør redegjorde for KDs reviderte ”overordnede 

strategidokument”, og for prosessen som har ledet frem til dette. Det er 

ønskelig med en presisering av behovet for god kommunikasjon mellom ulike 

lokaliseringssteder i dokumentets pkt. 5 

 



Vedtak: 

Styret tar den fremlagte målstruktur for nytt KHM til etterretning.   

 

 

S 07/09 NYTT BUDSJETT FOR REVITA-PROSJEKTET   

  Saksdokument: 

1. Fremleggsnotat av 11.03.09. 

2. Budsjett for REVITA for 2009. 

3. Endelig innspill langtidsbudsjett 2009-2013. 

Styrets behandling: 

Museumsdirektøren og underdirektøren redegjorde for arbeidet med å få på 

plass et endelig budsjett for REVITA-prosjektet 2009, herunder prinsippet om 

beregning av dekningsbidrag for prosjektets tilsatte i henhold til PEDAT-

modellen. Det ble stilt spørsmål ved det formelle grunnlaget for anvendelsen 

av modellen for et prosjekt som regnskapsteknisk er en del av KHMs 

basisbudsjett. Administrasjonen opplyste at en anså grunnlaget for anvendelse 

av PEDAT-modellen som klart oppfylt, sett på bakgrunn av REVITA-

prosjektets organisering, finansieringsmåte og oppgaveportefølge. 

 

Vedtak: 

1. Styret tar  ordningen med bruttobudsjettering og inndekning av indirekte 

kostnader etter PEDAT-modellen til etterretning, og legger til grunn  at 

disse prinsipper vil være retningsgivende for den fremtidige 

budsjetteringen av REVITA-prosjektet. 

Vedtatt med 8 mot 1 stemmer (Vike). 

2. Styret slutter seg til det fremlagte forslag til hovedprioriteringer for 

REVITA-prosjektet for 2009. 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

S 08/09 UTLYSNING AV LEDIGE STIPENDIATSTILLINGER: FAGLIG 

INNRETNING 

  Saksdokument: 

  Fremleggsnotat av 13.03.09. 

 

Vedtak: 

1. Stipendiatstillinger skal lyses ut slik at en utnytter maksimalt de 

øremerkete midlene til slike stillinger. 

2. Stipendiatstillinger kan lyses ut innenfor KHMs vedtatte satsingsområder 

uten behandling i KHMs styre. 

3. Museumsdirektørens notat av 13.03.09 om disponering av ledige 

stipendiatstillinger bearbeides og vedlegges gjennomføringsplanen for 

faglige prioriteringer (jfr. sak S 05/09).  

 
 
 



DRØFTINGSSAKER:  

 

S 09/09 UNIVERSITETSMUSEENES FORSKNINGSSTRATEGISKE PLANER 

OG SATSINGER INNENFOR ARKEOLOGI 

  Saksdokument: 

1. Fremleggsnotat av 13.03.09. 

2. Utredning om universitetsmuseenes forskningsstrategiske planer og 

satsinger innenfor arkeologi av Egil Mikkelsen og Håkon Glørstad av 

12.02.09. 

Styrets behandling: 

Saken ble drøftet med bakgrunn i fremlagte notater. Det fremkom synspunkter  

på enkeltpunkter i Glørstad/Mikkelsens notat, herunder ønske om at 

forskningsprogrammet rundt bosetnings- og kulturhistorie burde omfatte både 

forhistorisk tid og middelalder. Det ble påpekt at utredningen ikke er et internt 

KHM-dokument, men en utredning bestilt av UHRm for å kartlegge faktiske 

satsingsområder i arkeologi ved alle museer. Museumsdirektøren vil imidlertid 

ta synspunktene med i den videre dialogen med UHRm og KD om en 

forpliktende forskningssatsing rettet mot universitetsmuseene.  

 

 

S 10/09 MARKEDSFØRING AV VIKINGSKIPSHUSET OG HISTORISK 

MUSEUM 

  Saksdokument: 

1. Museumsdirektørens notat av 11.03.09. 

2. Vedtekter for VisitOSLO as  

3. Informasjons- og markedsrådgivers notat av 23.02.09. 

Styrets behandling: Saken ble drøftet med bakgrunn i fremlagte notater og på 

bakgrunn av innledning fra informasjons- og markedsrådgiver Ellen Semb. 

Styret uttrykte støtte til forslått grep for bedring av markedsføringen av VSH 

og HM, herunder påvirkning av VisitOslos markedsføringsopplegg gjennom 

kjøp av aksje og økt fokus på Russland i markedsføringen av museet. 

 

 

EVENTUELT 

  

Tilgjengeliggjøring av styrepapirer: Styret finner det ønskelig med økt 

tilgjengeliggjøring av styrepapirene for interesserte utenom styret, bl.a. 

gjennom portal for utlegging av dokumenter på nettet. Styret ber 

administrasjonen komme tilbake med en egen sak om oppfølgingen av dette. 

 

 

 

 

Oslo, 3. april 2009 

      Eilif Holte 

                       Styreleder  

Egil Mikkelsen                                                                                                

Museumsdirektør 


